
Parashas Bemidbar: What’s In A Name?

ספורנו1

ששמֵׁות. פְפרַּ  סִס מְּמֵׁ שְּשםֵׁ"סִב בב עָעךֲ ָ דֵד שְּא דֵו רֶּרךֶ ָ" רֶּד עעלַ ָ דֵתםֵׁ, ָ דֵלַ עָע עמ בלַ יִׁייִּת, ָ יִׁש יִׁאיִּ דֵה דֵרתו ָ עעלַ ָצו רֶּרה ָ עהמַו בשמו ָ יִׁב דֵשבָׁ ָ בח רֶּנ עהדור ָ שְּמאותו ָ דֵחד ָ רֶּא דֵכלַ ָ דֵאזָ ָ דֵיִּה ָ דֵה יִׁכיִּ ָ ָ 
עפר בס יִׁמ דֵפחות ָו בש יִׁמַ עה שְּשיִּ ָ דֵרא יִׁתיִּ ָ דֵלַ בכרו ָזָו בזָ יִׁנ בולַא ָ שְּשמות', ָ עפר ָ בס יִׁמ בב במנו ָ' יִׁנ שְּכןֵ ָלַא ָ בבָׁ רֶּרץֶ, ָו דֵא דֵה שְּאיִּ ָ דֵב בלַדור ָ דֵקדֵרה ָ שְּכןֵ ָ בולַא ָ (שמות ָלַג, ָיִּזָ). ָ

יִׁאיִּש. רֶּהםֵׁ ָ שְּמ שְּקד ָ דֵפ בולַא ָי רֶּרץֶ ָ דֵא דֵה בוייִּברשו ָ בחיִּו ָ דֵמםֵׁ ָי בצ עע בב יִׁשיִּםֵׁ ָ יִׁאיִּ דֵה דֵתםֵׁ ָ רֶּשאו דֵנה ָ דֵו עכ עה דֵתה ָ ביִּ דֵה רֶּש עע ָ יִׁדיִּ רֶּזָה ָהו יִׁעםֵׁ ָ בו יִׁשיִּםֵׁ. ָ יִׁאיִּ 1דֵה

שְּכןֵ בו שְּאיִׁריִּ" ָ(לַעיִּלַ ָכו, ָלַד), ָ בב עבת ָ יִׁדיִּת ָ ביִּהו רֶּזָה ָ" דֵלַ רֶּדםֵׁ ָ יִׁציִּנו ָק דֵמַ רֶּש בכמו ָ יִׁניִּםֵׁ, ָ בדמו עק רֶּשלַ ָ שְּשמות ָ רֶּלה ָ[שמות ָשלַ ָבָׁניִּ ָיִּעקבָׁ] ָ שְּא דֵכלַ ָ דֵהיִּו ָ רֶּש רֶּאה ָ יִׁנבר בו
דֵרע. במַא עה בלַשוןֵ ָ עעלַ ָ יִׁלַיִּםֵׁ ָ בפ עהנַו רֶּאת ָ יִׁמיִּםֵׁ ָ בד עהקַו שְּשמות ָ עה שְּמ עָחיִׁריִּםֵׁ ָ דֵהיִּו ָבו בו יִׁבָׁיִּא, ָ דֵנַ עה שְּאלַ ָ בשמו יִׁלַ רֶּדםֵׁ ָ יִׁמיִּהוד" ָ(בָׁמדבָׁר ָלַד, ָכ) ָק עָע רֶּבןֵ ָ שְּאלַ ָ בשמו "2

אסתר2

 ָויִּהיִּ ָאומןֵ ָאת ָהדסה ָקריִּ ָלַה ָהדסה ָוקריִּ ָלַה ָאסתר ָתניִּא ָר”מ ָאומר ָאסתר ָשמה ָולַמה ָנקרא ָשמה ָהדסה ָעלַ[תלמֵׁוד מֵׁגילה]
שםֵׁ ָהצדיִּקיִּםֵׁ ָשנקראו ָהדסיִּםֵׁ ָוכןֵ ָהוא ָאומר ָוהוא ָעומד ָבָׁיִּןֵ ָההדסיִּםֵׁ ָרבָׁיִּ ָיִּהודה ָאומר ָהדסה ָשמה ָולַמה ָנקראת ָשמה ָאסתר

ולַמה ָנקראת ָאסתר ָשהיִּור’ ָנחמיִּה ָאומר ָהדסה ָשמה ָעלַ ָשםֵׁ ָשהיִּתה ָמסתרת ָדבָׁריִּה ָשנאמר ָאיִּןֵ ָאסתר ָמגדת ָאת ָעמה ָוגו’ ָ
3אומות ָהעולַםֵׁ ָקוריִּןֵ ָאותה ָעלַ ָשוםֵׁ ָאסתהר

שםֵׁבָׁתרגוםֵׁ ָאיִּובָׁ ָעלַ ָהפסוק ָאםֵׁ ָאראה ָאור ָכיִּ ָיִּהלַ. ָנראה ָשאסתהר ָאיִּנו ָלַבָׁנה ָאלַא ָהוא ָ ]יעב"ץ::] ָיִּרח ָיִּפה ָכלַבָׁנה ָ[רַּש”י[
 ָוהדסה ָאתקריִּיִּת ָבָׁשםֵׁאיִּתקריִּ ָשמא ָאסתר ָבָׁשםֵׁ ָכוכבָׁ ָנוגהא ָיִּוניִּת ָאסתיִּרא] ָתרַּגום שני (מֵׁגילה): ָשאורו ָמזָהיִּר: ָ[כוכבָׁ ָנוגה
צדיִּקיִּא

] ָהןֵ ָנמצאו ָבָׁגמרא ָאיִּזָה ָשמות, ָאף ָכיִּ ָרק ָמעט ָמזָעיִּר, ָאשר ָמקור ָשרשםֵׁ ָאיִּנו ָלַא ָבָׁלַשוןֵ ָארמיִּ ָולַא ָבָׁלַשוןֵגט מֵׁסודרַּ[
הקודש, ָכגוןֵ ָאלַכסנדר, ָשהוא ָמלַשוןֵ ָיִּוניִּ. ָאבָׁלַ ָאחריִּ ָכיִּ ָהשמות ָהאלַה ָהורגלַו ָבָׁיִּןֵ ָעמנו ָבָׁעוד ָשלַשוןֵ ָארמיִּ ָהיִּ' ָבָׁפיִּהםֵׁ ָנעשו

הלַא ָאף ָשםֵׁ ָאסתר ָלַא ָנצמח ָעלַ ָאדמתלַשמות ָלַשוןֵ ָארמיִּ ָונחשבָׁיִּםֵׁ ָכשמות ָקודש, ָוגםֵׁ ָיִּעןֵ ָכיִּ ָכתובָׁיִּםֵׁ ָבָׁספריִּ ָחכמיִּנו ָזָ"לַ. ָ
 ָכיִּדוע ָוכדאיִּתא ָבָׁמדרש ָובָׁגמרא ָ... ָאבָׁלַ ָבָׁכלַ ָזָה ָנחשבָׁ ָלַשםֵׁ ָעבָׁריִּ ָמפניִּ ָשהורגלַ ָבָׁפיִּ ָהיִּהודיִּםֵׁקודש, ָכיִּ ָהוא ָמלַשוןֵ ָפרסיִּ

4בָׁעודםֵׁ ָמדבָׁריִּםֵׁ ָבָׁלַשוןֵ ָהקודש ָוגםֵׁ ָכתובָׁ ָבָׁכתבָׁיִּ ָהקודש, ָוכןֵ ָנמיִּ ָאלַכסנדר ָוכדומה.

 ָלַהיִּות ָכיִּנויִּפיִּיִּבָׁש ָומזָה ָנשתרבָׁבָׁ ָשםֵׁ ָבָׁלַשוןֵ ָאיִּטלַיִּא ָלַעזָ ָשלַ ָשמש ָפעבָׁיִּאס] ָואניִּ ָשמעתיִּ ָטעםֵׁ ָכיִּנויִּ ָזָה ָלַפיִּ ָשטיב גיטין[
 5ָלַאותןֵ ָשמות ָשמוריִּםֵׁ ָעלַ ָאור ָהמאיִּר ָכגוןֵ ָאוריִּ ָאור ָשרגא ָשניִּאור ָשמשוןֵ

מדרש3

 ָואת ָלַשונםֵׁ ָולַא ָאמרו ָלַשוןֵ ָהרעשלַא ָשנו ָאת ָשמםֵׁרבָׁ ָהונא ָאמר ָבָׁשםֵׁ ָבָׁר ָקפרא ָבָׁשבָׁיִּלַ ָד' ָדבָׁריִּםֵׁ ָנגאלַו ָיִּשראלַ ָממצריִּםֵׁ ָ
ולַא ָנמצא ָבָׁיִּניִּהןֵ ָאחד ָמהןֵ ָפרוץֶ ָבָׁערוה ָלַא ָשנו ָאת ָשמןֵ ָראובָׁןֵ ָושמעוןֵ ָנחתיִּןֵ ָראובָׁןֵ ָושמעוןֵ ָסלַקיִּןֵ ָלַא ָהיִּו ָקוריִּןֵ ָלַיִּהודה

6רופא ָולַא ָלַראובָׁןֵ ָלַולַיִּאניִּ ָולַא ָלַיִּוסף ָלַסטיִּס ָולַא ָלַבָׁניִּמיִּןֵ ָאלַכסנדריִּ

גיטין4

בָׁעא ָמיִּניִּה ָריִּש ָלַקיִּש ָמר' ָיִּוחנןֵ ָעדיִּםֵׁ ָהחתומיִּןֵ ָעלַ ָהגט ָושמותןֵ ָכשמות ָעובָׁדיִּ ָכוכבָׁיִּםֵׁ ָמהו ָאמר ָלַיִּה ָלַא ָבָׁא ָלַיִּדיִּנו ָאלַא
לַוקוס ָולַוס ָוהכשרנו ָודוקא ָלַוקוס ָולַוס ָדלַא ָשכיִּחיִּ ָיִּשראלַ ָדמסקיִּ ָבָׁשמהתיִּיִּהו ָאבָׁלַ ָשמהתא ָאחריִּניִּ ָדשכיִּחיִּ ָיִּשראלַ ָדמסקיִּ

בָׁשמהתיִּיִּהו ָלַא ָאיִּתיִּבָׁיִּה ָגיִּטיִּןֵ ָהבָׁאיִּםֵׁ ָממדיִּנת ָהיִּםֵׁ ָועדיִּםֵׁ ָחתומיִּםֵׁ ָעלַיִּהםֵׁ ָאע"פ ָששמותיִּהןֵ ָכשמות ָעובָׁדיִּ ָכוכבָׁיִּםֵׁ ָכשיִּריִּןֵ
7 ָ...מפניִּ ָשרובָׁ ָיִּשראלַ ָשבָׁחו"לַ ָשמותיִּהןֵ ָכשמות ָעובָׁדיִּ ָכוכבָׁיִּםֵׁ

שאלַו ָלַר"ת ָעלַ ָמומר ָלַעבָׁודת ָכוכבָׁיִּםֵׁ ָשגיִּרש ָאת ָאשתו ָולַא ָנכתבָׁ ָבָׁגט ָאלַא ָשםֵׁ ָשלַ ָיִּהדות ָולַא ָשםֵׁ ָשלַ ָעובָׁד ]תוספות[

.ספורנו ָבָׁמדבָׁר ָא:ב1ָׁ
.ספורנו ָבָׁראשיִּת ָכט:לַה2
.מגיִּלַה ָיִּג3
גט ָמסודר, ָמבָׁוא ָשעריִּםֵׁ, ָפשר ָדבָׁר ָאות ָבָׁ’.4
טיִּבָׁ ָגיִּטיִּןֵ, ָשמות ָאנשיִּםֵׁ ָאות ָו’ ָס"ק ָיִּ"בָׁ.5
.פסיִּקתא ָפרשת ָבָׁשלַח. ָועיִּיִּןֵ ָפה, ָועיִּיִּןֵ ָויִּקרא ָרבָׁה ָפרשה ָלַ"ב6ָׁ
גיִּטיִּןֵ ָיִּא.-:7

http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=4&perek=1&mefaresh=sforno
http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=19&daf=11&format=text
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14056&pgnum=219
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=5486
http://www.tsel.org/torah/midrashraba/emor.html
http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=11&daf=13&format=text
http://www.daat.co.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=1&perek=29&mefaresh=sforno


8חלַיִּלַה ָלַהזָכיִּר ָשםֵׁ ָעובָׁד ָכוכבָׁיִּםֵׁ ָבָׁתורת ָמשה ָויִּשראלַכוכבָׁיִּםֵׁ ָוהשיִּבָׁ ָר"ת ָ

כתיבת שם לעז בגט5

] ָהנה ָבָׁדיִּןֵ ָאנשיִּםֵׁ ָאשר ָהתנהגו ָלַמנוע ָלַקראםֵׁ ָבָׁשםֵׁ ָיִּהודיִּת ָרק ָבָׁשםֵׁ ָשלַ ָערכאות ָהםֵׁ ָאו ָאבָׁותיִּהםֵׁ ָכבָׁררַּב שלמֵׁה קלוגרַּ[
כתבָׁתיִּ ָבָׁמקוםֵׁ ָאחד ָשאיִּןֵ ָלַכתובָׁ ָשמםֵׁ ָבָׁזָה ָרק ָבָׁשםֵׁ ָיִּשראלַ ָ… ָדכמו ָדאיִּןֵ ָכותבָׁיִּןֵ ָשםֵׁ ָשלַ ָמומר ָבָׁגט ָומכח ָדאיִּןֵ ָלַכתובָׁ ָשםֵׁ

שלַ ָגיִּות ָבָׁגט ָכןֵ ָה"נ ָבָׁשםֵׁ ָכזָה ָדלַא ָכתבָׁיִּנןֵ ָשםֵׁ ָהלַע"זָ ָבָׁגט ָ… ָובָׁפרט ָכיִּ ָמה ָשמדקדקיִּןֵ ָלַהיִּות ָנקראיִּםֵׁ ָרק ָבָׁשמות ָהלַלַו ָהויִּ
רק ָלַהדמות ָלַגויִּםֵׁ ָחס ָלַהזָכיִּר ָשמות ָהלַלַו ָבָׁגט ָואיִּןֵ ָלַכתובָׁ ָרק ָשםֵׁ ָהקדש ָשניִּתןֵ ָלַו ָבָׁעת ָהמיִּלַה ָ… ָלַכןֵ ָאיִּןֵ ָלַכתובָׁ ָרק ָשםֵׁ

שלַ ָיִּשראלַ ָלַבָׁדו ָכןֵ ָנלַפענ"ד ָנכוןֵ ָולַא ָכמו ָשראיִּתיִּ ָעלַה ָאחד ָנדפס ָבָׁהמבָׁורג ָזָה ָיִּמיִּםֵׁ ָמועטיִּםֵׁ ָלַהיִּפוך ָלַכתובָׁ ָגםֵׁ ָשםֵׁ
שנקראיִּםֵׁ ָבָׁו ָולַדעתיִּ ָחס ָושלַוםֵׁ ָלַעשות ָכןֵ ָלַיִּתןֵ ָיִּד ָלַפושעיִּםֵׁ ָשמתכווניִּםֵׁ ָלַהיִּות ָככלַ ָהגויִּםֵׁ ָלַהיִּות ָשמםֵׁ ָנזָכר ָבָׁגט ָכנלַפענ"ד

9בָׁרור.

] ָאשה ָששמה ָמעריִּסה ָלַבָׁיִּאה ָומחמת ָשדרכםֵׁ ָדרך ָעקש ָלַשנות ָשםֵׁ ָהעריִּסה ָלַשםֵׁ ָגויִּםֵׁ ָעלַ ָכןֵ ָנקראת ָבָׁפיִּ ָכלַ ָוגםֵׁחת"ם סופרַּ[
חותמת ָעצמה ָלַעניִּ ָועומדת ָעתה ָלַהתגרש ָאיִּך ָלַכתובָׁ ָבָׁגט ָוכתובָׁה ָושאר ָכתבָׁיִּםֵׁ ָנאבָׁדו: ָ… ָיִּש ָלַכתובָׁ ָלַבָׁיִּאה ָהמכונה ָלַעניִּ
ופשוט ָיִּותר ָמבָׁיִּעא ָבָׁכותחא ָדצריִּך ָלַהזָכיִּר ָהשםֵׁ ָשהרגיִּלַה ָעצמה ָבָׁפיִּ ָכלַ ָ… ָלַדרבָׁיִּנו ָתםֵׁ ָאיִּנו ָדומה ָ… ָהיִּיִּנו ָאותו ָהשםֵׁ

שנתנכר ָבָׁו ָוהמיִּר ָדתו ָבָׁו ָאבָׁלַ ָזָו ָאף ָעלַ ָפיִּ ָשעותה ָבָׁמה ָשתשנה ָשמה ָמכלַ ָמקוםֵׁ ָלַא ָהוציִּאה ָהשםֵׁ ָהזָה ָמדת ָמשה ָויִּשראלַ:

ודיִּנו ָשלַ ָרבָׁיִּנו ָתםֵׁ ָגופ' ָצריִּך ָסבָׁרא ָלַהסבָׁיִּר ָמאיִּןֵ ָלַו ָדפשיִּטות ָדחלַיִּלַה ָלַהזָכיִּר ָשםֵׁ ָגיִּות ָבָׁכדת ָמשה ָויִּשראלַ ָומה ָבָׁכך ָוכיִּ
10גט ָקדושה ָיִּש ָבָׁו ָוכיִּוןֵ ָששמו ָכך ָועלַ ָיִּדיִּ ָזָה ָהשםֵׁ ָיִּהיִּה ָמוכח ָמתוכו ָמיִּ ָהוא ָהמגרש ָמה ָלַיִּ ָשםֵׁ ָמומר ָאו ָשםֵׁ ָיִּהדות ָ…

אגרות משה6

הנה ָבָׁדבָׁר ָשמות ָשלַ ָלַעזָ ָשכתבָׁתיִּ ָשאף ָשהוא ָדבָׁר ָמגונה ָאיִּנו ָאיִּסור ָשלַכןֵ ָחזָיִּנןֵ ָשכמה ָשמות ָשלַ ָלַעזָ ָמכלַ ָמדיִּנה ָומדיִּנה
נעשו ָבָׁמשך ָהזָמןֵ ָדגלַות ָהארוך ָשנתחלַפו ָהמדיִּנות, ָשאף ָשמסתמא ָצווחו ָמתחלַה ָנשתקעו ָהשמות ָבָׁיִּןֵ ָיִּשראלַ ָעד ָשנקראו
כבָׁר ָלַשמות ָיִּשראלַ ָובָׁשמות ָנשיִּםֵׁ ָהםֵׁ ָבָׁיִּותר ָאצלַיִּנו ָשאנו ָמבָׁניִּ ָאשכנזָ ָהםֵׁ ָמשמות ָאשכנזָ ָומגולַיִּ ָספרד ָהרבָׁה ָשמות ָמשלַ

 ָוכמה ָגאוניִּםֵׁ ָכדמשכחיִּנןֵ ָבָׁתשובָׁותרבָׁיִּנו ָוויִּדאלַספרד ָוגםֵׁ ָגאוניִּ ָעולַםֵׁ ָמגדולַיִּ ָהראשוניִּםֵׁ ָכבָׁעלַ ָהמגיִּד ָמשנה ָששמו ָהיִּה ָ
 ָכנראה ָשהוא ָשםֵׁ ָלַעזָ, ָשלַכןֵ ָחס ָושלַוםֵׁ ָלַנו ָלַומר ָשלַא ָעשו ָכהוגןֵ ָדאחריִּ ָשכבָׁרשםֵׁ ָמיִּיִּמוןֵ ָאבָׁיִּו ָשלַ ָהרמבָׁ"םֵׁראשוניִּםֵׁ ָוגםֵׁ ָ

נתרגלַו ָיִּשראלַ ָבָׁאלַו ָהשמות ָאיִּןֵ ָבָׁזָה ָשיִּיִּכות ָלַטעםֵׁ ָהגנאיִּ ָואיִּןֵ ָלַשנות ָלַקרא ָשםֵׁ ָבָׁנו ָאו ָשםֵׁ ָבָׁתו ָעלַ ָשמות ָהזָקניִּםֵׁ ָוהזָקנות
שנקראו ָבָׁשמות ָלַעזָ ָשהוא ָעניִּןֵ ָכבָׁוד ָהמשפחה ָ…

ר' ָפפא ָור' ָזָבָׁיִּד ָומר ָזָוטרא ָומר ָקשיִּשא ָומרוהנה ָבָׁעצםֵׁ ָהא ָמציִּנו ָהרבָׁה ָשמות ָשלַ ָאמוראיִּםֵׁ ָשנקראו ָבָׁשםֵׁ ָארמיִּת ָכגוןֵ ָ
 ָועוד ָהרבָׁה ָומהגאוניִּםֵׁ ָרובָׁםֵׁ ָנקראו ָבָׁשםֵׁ ָארמיִּת, ָאך ָאולַיִּ ָיִּש ָלַומר ָדארמיִּת ָשאניִּ ָ…יִּנוקא

והנה ָיִּש ָמקוםֵׁ ָלַומר ָדזָה ָששיִּבָׁחו ָחזָ"לַ ָ.. ָבָׁגלַות ָמצריִּםֵׁ ָשלַא ָשיִּנו ָאת ָשמותןֵ ָהוא ָלַקודםֵׁ ָמתןֵ ָתורה ָשלַא ָהיִּה ָהיִּכר ָגדולַ
בָׁשבָׁיִּלַ ָקיִּוםֵׁ ָהמצות ָדבָׁניִּ ָנח ָובָׁפרט ָשחלַק ָגדולַ ָמיִּשראלַ ָעבָׁדו ָגםֵׁ ָכןֵ ָעבָׁודה ָזָרה ָורובָׁןֵ ָלַא ָמלַו ָאת ָבָׁניִּהםֵׁ ָעד ָסמוך

לַהגאולַה ָ... ָשלַכןֵ ָבָׁשבָׁיִּלַ ָהאמונה ָשיִּגאלַו ָורצו ָשיִּהיִּו ָניִּכריִּןֵ ָשהםֵׁ ָיִּשראלַ ָהנהיִּגו ָלַהקפיִּד ָשלַא ָיִּשנו ָאת ָשמםֵׁ ָולַא ָשיִּנו ָאת
לַשונםֵׁ ָומטעםֵׁ ָזָה ָשיִּיִּך ָזָה ָלַהגאולַה ָמשוםֵׁ ָשבָׁשבָׁיִּלַ ָאמונת ָהגאולַה ָהקפיִּדו ָעלַ ָזָה, ָאבָׁלַ ָאחר ָמתןֵ ָתורה ָאיִּןֵ ָלַנו ָחיִּובָׁ ָמדיִּנא
וגםֵׁ ָלַא ָמעניִּניִּ ָזָהיִּרות ָומוסר ָאלַא ָמה ָשנצטויִּנו ָהתריִּ"ג ָמצות ָדורות ָוהמצות ָשנצטוו ָלַשעה ָוכפיִּ ָשנאמרו ָבָׁתורה ָשבָׁעלַ ָפה
ולַכןֵ ָלַא ָהקפיִּדו ָעלַ ָזָה ָרבָׁותיִּנו ָדהא ָאף ָעניִּניִּ ָזָהיִּרות ָומוסר ָומעלַה ָנמיִּ ָנאמרו ָמסיִּניִּ ָעיִּיִּןֵ ָבָׁריִּש ָפרקיִּ ָאבָׁות ָבָׁרע"בָׁ ָולַא ָהיִּה
זָה ָבָׁקבָׁלַה ָשכןֵ ָאיִּכא ָמעלַה ָגםֵׁ ָאלַאחר ָמתןֵ ָתורה ָאלַא ָשבָׁזָכות ָזָה ָנגאלַו ָאבָׁותיִּנו ָשאפשר ָלַפרש ָשהיִּה ָמעלַה ָודבָׁר ָטובָׁ ָרק

11אצלַםֵׁ ָכדלַעיִּלַ ָולַא ָאחר ָמתןֵ ָתורה. ָואף ָשמסתבָׁר ָכןֵ ָמסתפיִּנא ָלַומר ָדבָׁר ָזָה ָבָׁלַא ָראיִּות ָגדולַות.

. ָלַד: ָד"ה ָוהוא ָדאתחזָק ָבָׁתריִּ ָשמיִּ ָ ָגיִּטיִּןֵ ָ ָתוספות 8ָ
.חדושיִּ ָאנשיִּ ָשםֵׁ ָסיִּמןֵ ָקמ"ב9ָׁ
).סיִּמןֵ ָקיִּ”ח ָ(ועיִּיִּןֵ ָשו"ת ָחת"םֵׁ ָסופר ָאה"ע ָחלַק ָשניִּ ָסיִּמןֵ ָלַ"ח10
.חלַק ָה' ָסיִּמןֵ ָיִּ' ָאות ָא', ָועיִּיִּןֵ ָעוד ָשו"ת ָאגרות ָמשה ָאו"ח ָחלַק ָרבָׁיִּעיִּ ָסיִּמןֵ ָס"ו11
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